
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
أوباما أكثر شهرة من پاريس هيلتون وبريتني سپيرز.

ـ أما في شرقنا األوسـط فأسمـاء وجبـات الهمبورغـر أكثر شهـرة 
من بعض سياسيينا.

حرامية الحديد سرقوا جميع أغطية مناهيل منطقة النعيم.
ـ ولـ »الداخلية« نقول: قبل ال تصيدون حرامية الحديد صيدوا التجار 

اللي يشترون منهم.
أبواللطفواحد

البعض يريد أن يتحول مجلس األمة الى كتكوت 
يعي���ش على فضالت احلكومة ويس���ير على نفس 
أجندتها ويريد أن يبلع كل نائب لس���انه فال يسمع 

إال صوت الردح والتطبيل.
والبعض اآلخر يريد ان تضرب احلكومة بيد من 
حديد على نواب املعامالت، وأن تتصدى لكل محاوالت 

النواب لتمرير أي فكرة أو مشروع معني.
وآخر كل همه في احلياة وشغله الشاغل في الدنيا تعليق الدستور، 

وحل مجلس األمة إلى األبد!
و»ش���يخ« يكتب بني فترة وأخرى في الصحف لم يتبق أمامه إال أن 

يقول ان مجلس األمة هو سبب سقوط »طروادة«!
يتكلم باسم التاريخ وال يذكر من التاريخ إال ما يريد، وأذكر انه ربط 
استجوابنا الذي قدمناه لألخ وزير الصحة في مجلس عام 2006 بتصفية 

حسابات من معركة »الصريف«!
يعني حت���ى علماء النفس في موزمبيق واالك���وادور يعرفون متام 
املعرف���ة أنه ال عالق���ة لهذا بذاك فما بالك وأحد أجدادنا ش���هيد في تلك 
املعرك���ة الت���ي ال أدري إن كان األخ موجودا آن���ذاك أم ال؟ فعمره وصل 

للمليون، حفظه اهلل!
عندما س���قطنا في االنتخابات املاضية لم نحملكم املسؤولية وقلنا 
انه خيار األم���ة، وبعضكم يعلم كم دفعتم من أجل إس���قاطنا وإجناح 

البعض اآلخر.
دافعنا عن التشكيلة احلكومية ال تلصقا وال متسحا بأحد وامنا ألننا 

فعال نتمنى ان تستقر األمور وتهدأ.
وقفنا إلى صف العقل والتروي ال انحيازا ملنفعة وامنا، واهلل يعلم، 

حبا في الكويت وأهلها.
ولكن هذا العقل والهدوء واحلكمة لن تقبل بإهانة املؤسسة الدستورية 
وال باقتالعها أو هدم أركانها، وال ميكن القبول دائما بفكرة احلل من أجل 

حل مشاكلنا الداخلية.
نعم، احلكومة مطالبة مبواجهة االستجوابات والدفاع عن وزرائها 
وخطتها، نريد ان نشعر بأن هناك حكومة تقود الساحة ال حكومة كلما 

طلب منها النزال هربت للحل.
التهديد والوعيد والغمز واللمز يجب أال تطول الثوابت الدستورية، 
فقد أختلف مع مس���لم البراك في مليون قضية ولكني س���أقف معه في 

احلق وعند املساس باملؤسسة الدستورية.
ق���د أختلف مع الس���عدون وأبورمية وفيصل املس���لم والطبطبائي 
واحلربش وهايف وغيرهم، ولكني ال أش���كك في مقاصدهم، وأصورهم 

وكأنهم شبكة إرهابية تريد أن تدمر البلد.
أولئك أصدق من نواب التبصيم أصحاب املنافع الظاهرة للعلن.

أنا ضد بورمية في إسقاط القروض وفي ملف التجنيس ولكني أتفهم 
هموم الناس ومش���اكلها مع القروض، فهل يفهمها عضو مجلس إدارة 

بنك بدرجة عضو مجلس أمة؟!
إنه يتمصلح فقط مع الشعب، يدغدغ مشاعر الشعب في قضية ويلعن 

أبو أسالف الشعب باخلصخصة وتبعاتها.
أقول ملن يفهم.. الشيخ ناصر احملمد رجل نبيل بحاجة لتقوية جناحه 

بالعقل واحلكمة ال بالعضالت والفكر احلربي وكأننا في معركة.
وس���نبقى مع املجلس في احلق وضده في الباطل، ومع ان متر هذه 

املرحلة بلغة العقل ال بلغة املصلحة.

االسلوب اجلديد 
الق����دمي الذي ظهر 
في االونة االخيرة 
للتع��ام����ل م������ع 
احلكومة هو اسلوب 
التهديد والتلويح 
بات  باالس����تجوا

واعطاء مهلة زمنية محددة النفاذ هذا 
التهديد، اصبح ه����و الطريق الوحيد 
الستجابة احلكومة الي مطالبة من االن 
فصاعدا، فلالسف احلكومة التفهم غير 
لغة التهديد والتلويح باملساءلة حتى 
تقوم بواجباتها وما ادل على ذلك من 
قضي����ة التلوث البيئي في أم الهيمان 
والتى منذ س����نوات والناس تصيح 
وتستنجد من خطورة الغازات املنبعثة 
من املصانع القريبة وانتشار االمراض 
والسرطانات بسبب هذا التلوث ولكن 
احلكومة وطوال هذا الوقت في سبات 
عميق وما ان هدد ثالثة نواب باستجواب 
رئيس الوزراء ان لم جتد احلكومة حال 
لهذه القضية، واعطوا مهلة 60 يوما 
حتى انقلب احلال واصبحت احلكومة 
ورشة عمل اليجاد حلول ومعاجلات 
لهذه القضية، فسبحان اهلل لوال التهديد 
واخل����وف على املنصب ملا كان حلياة 
الناس قيمة عند احلكومة، وهكذا دأبت 
على اخلضوع ل����كل تهديد ومن قبل 
وبنفس االسلوب الغت مشروع املصفاة 
الرابعة ومشروع الداو وإزالة املصليات 
وتأجيل العام الدراسي وغيرها كثير، 
كله ب���ذات االس����لوب وكأن احلكومة 
تقول لن���ا ان�������ا ال افه���م اال ه���ذه 

اللغ��ة!
وما دامت هذه هي اللغة التي تفهمها 
احلكومة فيا حبذا لو استخدمت لالجناز 
والتنمية، فليخ����رج بعض االعضاء 
بالتهديد النش����اء املدين����ة اجلامعية 
ومستش����فى جاب����ر وحل املش����كلة 
املروري����ة واالس����كانية والتعليمية 
وغيرها كثير، وننتهي في وقت قصير 
من جميع مشاكلنا به���ذا االسل���وب 

ولالس���ف.
فباهلل عليكم هل تعتقدون ان حكومة 
بهذا الشكل والضعف تستطيع ان تنفذ 
املليارات من  خطة تنمية بعش����رات 

الدنانير..؟! اهلل املستعان.

إقرار احلق ال يوجب 
الشكر، ألنه من الشيم 
التي يتعني  االنسانية 
عل���ى الن���اس كله���م 
االتصاف بها وأن تكون 
من طباعهم وخصالهم 
العادية  وممارساتهم 

غير اخلارقة.
ولقد أقرت احملكمة الدستورية احلق 
وسّوت ميزان العدل، وأثارت بذلك غبطتنا 
وفخرنا، حني رفض���ت الدعوى الباطلة 
التي أقامه���ا احد املواطن���ني متهما فيها 
النائبتني عن الدائرة الثالثة »روال دشتي« 
و»أس���يل العوضي« بأنهما خرجتا على 
قانون االنتخاب الذي يلزم املرأة الناخبة 

واملرشحة بالزي االسالمي للمرأة.
وإذا كان هناك من يس���تحق الش���كر 
فهو ذلك املواطن مقيم الدعوى ورافعها، 
والذي لواله ملا صدر احلكم وما انتصب 
ميزان العدل وما أبطل ذلك القانون اجلائر 
بصيغته التي صيغ بها نتيجة االستهتار 
السياسي بالدستور، والتسرع واالستعجال 
من أجل إقرار قانون غير دستوري يحرم 
املرأة الكويتي���ة م���ن ح��ق أصي��ل من 
حقوقه���ا، وه���و ح��ق اختيار ما تلبس، 
ج�اعلني من العام��ل ال��ديني السنارة التي 
يصط��ادون بها املعارض��ني حل��ق امل�رأة 

السياس��ي.
الوقائ���ع تنف���ي األمنيات الس���وداء 
وتبّخرها، والذين متنوا للمرأة الكويتية 
ذلك الواقع األسود واجلائر، صدمهم الواقع 
الذي بّخر أمنياتهم، وفازت امرأتان غير 
مطابقت���ني ملواصفات ذلك القانون. وهو 
أمر واقع مت بإرادة الناس والناخبني الذين 
منحوا تينك املرأتني أصواتهم وأوصلوهما 

إلى البرملان.
مع  واألمة مصدر الس���لطات، وما جتجُ
علي���ه األمة ال يحق ألي جهة � أيا ما كان 
موقعها � رفضه أو جتاوزه. واحلق أحق 
تب���ع، واحملكمة املوقرة اتبعت جادة  أن يجُ
احلق والعدل فأبطلت ذلك القانون اجلائر، 
وفّعلت الدس���تور واحتكمت إليه، فجاء 
حكمها نزيها راقيا ومقرا بالواقع ومعّضدا 
لكرامة املرأة ومعززا سيادتها وحريتها.

وهذا يعزز أمنياتنا بأن يتحرك آخرون 
إلقامة دعاوى على القوانني غير الدستورية، 

مثل قانون عدم جتنيس غير املسلمني.

هدوا أعصابكم فالمجلس باٍق حكومة تمشي.. بالتهديد! فاتحة الخير
واضح أمانة بال قناع

أحمد الشحومي
www.alshohomi.com

عبداللطيف عبدالوهاب العميري
Alomaire12@yahoo.com

صالح الشايجي
katebkom@gmail.com

السعدون: األمطار تبشر بموسم خير
هاني الظفيري

ش���هدت البالد مس���اء امس امطارا متفرق���ة مصحوبة مبوجة غبار 
انخفضت معها الرؤية الى مس���تويات متدني���ة، خصوصا في املناطق 
الصحراوية، وقال الباحث الفلكي عادل الس���عدون ان الظروف مواتية 
الستمرار تساقط االمطار حتى اليوم وغد، مشيرا الى ان الغيوم الكثيفة 
تغطي اجلانب الغربي للجزيرة العربية ومتتد حتى ش���رقها، موضحا 
ان تالؤم الضغط اجلوي سيساهم في تساقط كميات اكبر من االمطار، 
مش���يرا الى ان الضغط امس انخفض الى 1012 مليبار مع وجود رياح 
جنوبية شرقية، وتوقع السعدون سقوط امطار بشكل اكثر من السنوات 

املاضية ما يبشر باخلير لهذا املوسم.
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